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   ממצאים ראשוניים –כנית "תנופה" והערכת אפקטיביות: ת

   האוניברסיטה העבריתבית הספר למדיניות ציבורית איתמר יקיר, 

 אוניברסיטת תל אביבבית הספר לכלכלה, ד"ר אנליה שלוסר, ד"ר איתי ספורטא אקשטין ו

  

  2019דצמבר 

  

  

 כללי .1

ידי -על 2017הופעלה החל מיוי  – מקבלי הבטחת הכסההממוקדת באוכלוסיית תכית מדטורית  – תכית "תופה"

לשכות שירות  35-פרטים מ 5,985הוקצו לתכית "תופה"  2018דצמבר -2017עמותת "גשר". במהלך התקופה יוי 

  התעסוקה.

בשוק העבודה, מערכת הרווחה ולשכות שירות  –דוח זה כולל יתוח של ממצאים ראשויים עבור משתתפי התכית 

יחסית בתכית (חודשים לפחות  9היתוח המובא במסמך זה מתמקד במדגם הכולל פרטים בעלי ותק של וקה. התעס

  ), אך כולל גם התייחסות למדגמים "מבוגרים" יותר הכוללים מספר קטן יותר של תצפיות.לתכיתהקצאתם למועד 

  להלן סיכום של המדגמים השוים המהווים בסיס לדוח הוכחי.

  

"מחוייבי   ביקורת  טיפול תויםסוג   מקור
  השמה" 

  (מחוץ ליסוי)

  הכל-סך

 5,985  325 1,618 4,042  התייצבות בלשכות ובמרכזים  שירות התעסוקה 

 3,330 -- 1,044 2,286  קצבאות, תעסוקה ושכר  )9ביטוח לאומי (

 2,510 -- 834  1,676  קצבאות, תעסוקה ושכר  )12ביטוח לאומי (

 2,283 -- 764  1,519  הכסה וכות -הבטחת ותקצבא  )18ביטוח לאומי (

   

  

 מבחי איזוןומאפייי קבוצת התוכית  .2

אשר אומדים ומבחי איזון ) 1(עמודה חודשים  9למדגם עם וותק של  תשייכאוכלוסיית התוכית המאפייי  מציג את 1לוח 

יתן ). 2הטיפול לבין קבוצת הביקורת לאחר פיקוח על יחידת ההקצאה לתוכית (עמודה קבוצת את הפער בין מאפייי 

), מאוזת מבחיה מגדרית, עם ייצוג 44יחסית (גיל ממוצע של מבוגרת המשתתפים בתכית אוכלוסיית ללמוד מהלוח כי 

מהמשתתפים בתכית  87%-כ ).28%) ובעלי רמת השכלה יסודית ומטה (13%(הוריות -מהות חדיא), 40%יתר לערבים (

 9%-וכ תעסוקה"-של "מעגלי הטיפוללקבוצת מהמשתתפים הוקצו בעבר  29%-כדיווחו על קיומה של מגבלה בריאותית; 

  .הוקצו בעבר לקבוצת הביקורת של מעגלי תעסוקה

בים. כך למשל, אשר למאפייי ההיסטוריה התעסוקתית, מתקבלת תמוה אופייית לאוכלוסייה היצבת בפי אתגרים מרו

בשה  28%-בטווח שבין שתיים לשלוש קודם להקצאה לתכית ולפחות חודש אחד  יםמועסקהיו מהפרטים  31%רק 

בשה הקודמת  94%הקודמת להקצאה. שיעור מקבלי הבטחת הכסה בקרב משתתפי התכית הוא כצפוי גבוה מאוד: 

ית. עםלהקצאה. שיעור זה צפוי בהתחשב בכך שזהו אחד הקריטריוזאת, יש לציין כי מדובר -ים שלאורם עוצבה התכ

בפרטים בעלי ותק לא מבוטל בהבטחת הכסה. בפרט, שיעור מקבלי הקצבה בטווח שבין שתיים לשלוש קודם להקצאה 

  .75%עומד על 
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פי מספר רב -על מעלות כי קבוצת הטיפול וקבוצת הביקורת אכן מאוזות) 2תוצאות מבחי האיזון המוצגים בעמודה (

כלל המשתים יחדיו ש ,ובפרט 1דמוגרפיים ומשתים של היסטוריה תעסוקתית;-ובכלל זה מאפייים סוציו ,של מאפייים

שמדוד עבור קבוצת הביקורת במהלך התקופה תוצאות ה ,רקע זה אים יכולים לבא את ההקצאה של הפרט לטיפול. על

ווכל לפרש את  משתתפים בתוכיתרה לפרטים מקבוצת הטיפול לולא היו אותו מה היה קו ולמדישלאחר התוכית 

  .התוכיתשל  תהסיבתי כהשפעהההפרש בתוצאות בין קבוצת הטיפול לבין קבוצת הביקורת 

 

 יהעל כלל אוכלוסיהתוכית השפעת  .3

כאשר התוצאות מדדות חודשים)  12ותק -ו 9(ותק עבור שי מדגמים  – המשתתפיהתוכית על כלל  מציג את השפעת 2לוח 

 אמידה זהה הכוללת משוואתבהחתכים המוצגים בלוח מקורם  3ממועד ההקצאה. כל חודשים  12-ו 9בטווח זמן של 

השים  3-בקצבאות והיסטוריית היסטוריה תעסוקתית  ,דמוגרפיים-משתי בקרה סוציו פיקוח על יחידת ההקצאה ועל

האומד (שורה עליוה), שגיאת התקן (שורה  :תוצאה המדווח בלוח מוצגים-לתכית. עבור כל משתהשקדמו להקצאה 

, המשקף את התוצאה הפוטציאלית עבור הפרטים (שורה תחתוה) אמצעית בסוגריים), והממוצע של קבוצת הביקורת

 1עם תוצאות המוצגות בתרשימים  דון על התוצאות המוצגות בלוח יחד .הטיפול תהוקצו לקבוצ לולאבקבוצת הטיפול 

הפרטים של מועד הקצאתם לפי חודשים  36-המתארים את הדיאמיקה של משתי התוצאה על פי הזמן (החל מ 10עד 

  לקבוצת טיפול וביקורת ובמהלך החודשים שלאחר ההקצאה).

עבור המדגם הגדול ביותר, ובכך משקף יתוח מהימן יותר יצב במוקד העיין, כיוון שהוא כולל תוצאות  1בלוח ) 1טור (

עדויות ראשויות  אך מספקות), אמם פחות מדויקות, 3(-) ו2התוצאות המוצגות בטורים (). 3(-) ו2בהשוואה לטורים (

עיון מחודשים.  12ת הפרט לתוכית, שמרים גם לאחר אחודשים מאז הקצ 9האם הממצאים שמצאו לאחר השאלה לגבי 

  ) עולות מספר תוצאות חשובות.1טור (ב

 או במרכזי שיקום שיעור המתייצבים בשירות התעסוקהקודות אחוז ב 7-ה כי התוכית הביאה לירידה של כראשית, עול

יחסית לשיעור ההתייצבות המתקבל בקרב הפרטים  11%-חודשים ממועד ההקצאה לתוכית. מדובר בירידה של כ 9לאחר 

עיקר ההשפעה  חודשים מיום ההקצאה לתוכית. 12תוצאות אלו שמרות גם לאחר . 63%עומד על  מקבוצת הביקורת אשר

במשתה זה (תרשים חודשים מההקצאה) שלאחריה חלה עלייה קלה והתייצבות  3-0מקורה בתקופה המוקדמת יחסית (

1.(   

אחוזים יחסית לשיעור  25-המהווה שיפור של כ שיעור התעסוקהקודות אחוז ב 4-הירידה בהתייצבות מלווה בעלייה של כ

 ההכסב ₪ 153-של כעלייה תוכית מביאה גם לה .בתקופה המקבילה המתקבל בקבוצת הביקורת 17%של התעסוקה 

השיפור בהכסות מעבודה מתורגם גם לעלייה של  %27.2-שיפור של כ המהווה(לרבות אפס)  מעבודההממוצעת החודשית 

של  מעבודה אשר מהווה ההכסה החציוית ₪ 2,200קודות אחוז בסיכוי לקבל הכסה חודשית מעבודה שמעל  2-כ

מהפרטים מקבוצת הביקורת  10%שקדמה להקצאתם לתופה. לשם השוואה, ציין כי רק  בתקופהאוכלוסיית התוכית 

התבוות  3חודשים ממועד הקצאתם לביקורת. 9לאחר  ₪ 2,200 -ת מהעבודה בסכום הגבוה מהכסה חודשימקבלים 

בקרב קבוצת הטיפול שיעור התעסוקה וההכסה מעבודה מגיעים  ) מלמדת כי3ו 2התוצאות (ר' תרשימים בדיאמיקה של 

 השים 3ה זו במהלך לרמת ההכסה שהייתה לקבוצחודשים ממועד הקצאה לרמה הגבוהה יותר בהשוואה  9לאחר 

לרמה דומה (אך מעט גבוהה) בשיעור התעסוקה  תקבוצת הביקורת מתכסחודשים,  9לאחר  .שקדמו להקצאתם לתוכית

   .שים לפי ההקצאה 3שרשמו אצלם  ולרמה זהה של הכסות מעבודה

                                                            
במספר החודשים בהם הפרטים מקבוצת הטיפול היו מועסקים בשה שקדמה לתוכית. פער חודשים  0.22יוצאי דופן הוא פער של 1 

במספר חודשי קבלת הבטחת הכסה לטובת קבוצת הטיפול בשה שקדמה גם הפרש חיובי שמצא למעשה מוגד לזה יחסית קטן ו
לתוכית. אי לכך, אחו מסיקים כי פערים אלו הם למעשה אקראיים ואים מעידים על יתרון או חיסרון מסוים של קבוצת הטיפול 

במשתים הדמוגרפים ובמשתים של על פי קבוצת הביקורת. בכל אופן, כל היתוח המוצג בהמשך, יפקח תמיד על מאפייי הפרטים 
  היסטוריה תעסוקתית ושל קבלת הבטחת הכסה מהתקופה שקדמה לתוכית.  

  .2018במחירי כלל הסכומים הזכרים ביתוח הם 2 
   ) בממוצע.₪ 3,342הכסה מוכה בקרב העובדים (ומרמת ) %14הכסתם המוכה מעבודה ובעת משיעור תעסוקה מוך ( 3
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הכסה לצד עלייה בהכסה מקצבת -, יכרת השפעה שלילית ומשמעותית על ההכסה מקצבת הבטחתהקצבאות עבור

, וההכסה הממוצעת הובעת אחוז) 13%(קיטון של  קודות אחוז 8-יורד בכ הכסה הבטחתכות. בפרט, שיעור המקבלים 

במדגמים השוים. מגד, שיעור המקבלים . תוצאות אלו יציבות למדי )16% -כ (ירידה של שקלים 170-מקצבה זו יורדת בכ

ההכסה הממוצעת מקצבת זו כאשר  חודשים, 12 לאחראלא חודשים  9כעבור איו משתה באופן מובהק  כות קצבת

   חודשים מהקצאה.   12חודשים, והשפעה זו חזקה יותר לאחר  9שקלים ובאופן מובהק כבר במדגם  60-גדלה בכ

 9באופק של קודות אחוז  7-וקצבת הבטחת הכסה מסתכמים לירידה של כ בקצבת הכותהאפקטים בכיווים מוגדים 

 סוגי מכל החודשית ההכסהמבחית סך  4.כלשהי קצבהבשיעור המקבלים  – %10-המהווים קיטון של כ –חודשים 

 9לאחר  ורת)יחסית לקבוצת הביק 7%-(כ שקלים 100-הכסה, כות ואבטלה) יכרת ירידה של כ-(הבטחת הקצבאות

כאשר היא הופכת להיות  חודשים 12אופק של , מתמתת בבסך ההכסה מקצבאותכך יש לציין כי הירידה -בתוך .חודשים

תזמון השוה בין הירידה בשיעור מקבלי הבטחת הכסה תהליך זה מקורו כראה ביותר קרובה לאפס ולא מובהקת. 

  (ר' להלן).  קצבת הכותשיעור המקבלים גידול ההדרגתי בהמתרחשת מוקדם יחסית ל

, הורכב לצורך 2019במסגרת תוי הביטוח הלאומי יתן לצפות בקצבאות (הבטחת הכסה וכות) עד לחודש מאי כיוון ש

ההשפעה בטווח זמן זה, אמם על מדגם קטן יותר, מאפשרת לבחון  תחודשים מהקצאה. אמיד 18היתוח גם מדגם של 

מבחיה זו מתחזקת התוצאה . )7-4לאורך פרק זמן ארוך יותר (תרשימים  של שתי הקצבאות הזכרות את הדימיקה בחתך

במקביל לגידול בהכסה מקצבת חודשים ממועד ההקצאה לתוכית)  9-(אשר מתייצב אחרי כשל קיטון בהבטחת הכסה 

הן מבחית שיעור המקבלים והן מבחית הגובה הממוצע של הכסה מקצבה. בפרט, תחילת ההיפרדות של קבוצת  –כות 

חודשים מההקצאה לתכית. תוצאה זו עקבית עם  5מקבוצת הביקורת בגובה קצבת הכות מתרחשת סביב הטיפול 

ציה ראשוית לכך שגם באפיק "מיצוי חודשים; ומכאן עולה לכן אידיק 5העובדה שמשך התכית במרכז השיקום הוא 

ה לתכית השפעה חיובית על חלק מהמשתתפים אשר הופו לקבלה, או הגדלה של קצבת הכות, במקום, או תזכויות" הי

חודשים  18חודשים, גם אחרי  12מראות כי בדומה לתוצאות עבור  7-ו 5התוצאות בתרשימים  .בוסף, לקצבאות אחרות

  צבאות הכות מפצות על חלק יכר מהירידה בקצבאות הבטחת הכסה. ההשפעות של העלייה בק

ם עובדים, אים איפרטים תחת סטטוס זה, כית על ההסתברות של פרטים "להיעלם". ומציג גם את השפעת הת 2לוח 

יתן להתרשם שהתוכית גם או במרכזי השיקום וגם אים מקבלים קצבאות. התעסוקה ות שירמתייצבים בלשכות 

סיכוי להיות בסטטוס ) ב10%ל בהשוואה לביקורת העומד ע -30%קודות אחוז (שיוי בשיעור של כ 3-ביאה לגידול של כה

החודשים הראשוים ממועד ההקצאה לתוכית ומתייצבת בחודשים שלאחר  4במהלך . במקרה זה ההשפעה מתרחשת זה

להתייצב בשירות ים אשר הוקצו לתוכית הפסיקו . דיאמיקה זו מרמזת על כך שפרטים מסוימ)10 תרשים(ראה  מכן

  התעסוקה או במרכז השיקום בסמוך לקבלת ההודעה על השתתפותם בתוכית.

 ה(עבודה וקצבאות) ומלמד אותו כי התוכית לא הביא המקורות מכל ההכסה סךהיתוח האחרון המוצג בלוח מתייחס ל

 50חודשים מוכים ( 12-ו 9ים המתקבלים מהמדגמים עם אופק של האומדלשיוי משמעותי בסך ההכסות של הפרטים. 

כפי הראה  תמתקבלהשפעה זו . באופן משמעותי מאפס (כלומר, אים מובהקים)שוים בהתאמה) ואים  ₪ 89-ו ₪

  משילוב של שתי תופעות המקזזות זו את זו באופן חלקי: עלייה בהכסה מעבודה לצד קיטון בהכסה מקצבאות. 

  

   :הבאים עולים הממצאים) 11ותרשים  3 חודשים (לוח 12-ו 9פי -עלמצטברות ההשפעות ן ביועמ

חודשים לאחר  9מהלך ב העבודה חודשי מספרב 20%-לגידול בשיעור של כ הההקצאה לקבוצת הטיפול מביא -

ההשפעה המצטברת על מספר חודשי . )בקבוצת הביקורת 1.35-בהשוואה ל 0.26(תוספת של  מועד ההקצאה

 חודשים.  12העבודה ממשיכה לגדול על פי הזמן כפי שיתן לראות בממצאים המתקבלים מהמדגם עם אופק של 

                                                            
אבטלה, סעיף הקצבאות כולל בעיקר את קצבת הבטחת הכסה וקצבת -שאוכלוסיית התכית איה כוללת כמעט מקבלי דמיכיוון 4 

  ידי סכימת ממוצעי ההכסה החודשית משי סוגי הקצבאות בקרב קבוצת הביקורת:-כות. יתן להיווכח בכך על
0)~1082+369-(1452.  
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חודשים  9לאחר  ₪ 900-מגיעה לכ ההקצאה לטיפולהמתקבלת כתוצאה מ מעבודההמצטברת  ההכסהתוספת  -

חודשים. מדובר  12לאחר  ₪ 1,300-ומגיעה לתוספת של כממועד ההקצאה וממשיכה לגדול בחודשים הבאים 

  יחסית לקבוצת הביקורת. 24%בעלייה של 

שקלים  1,480-ומגיע לחודשים  9לאחר  1,100-כעומד על  הכסה הבטחתהקיטון המצטבר בהכסה מקצבת  -

 בהשוואה לקבוצת הביקורת). 10%-חודשים (קיטון בשיעור של כ 12בטווח 

חודשים אך האפקט בקודת זמן זו איו גדול  9לאחר  ₪ 224-מגיעה ל כות מקצבת המצטברת הכסההעלייה ב -

 600-חודשים יתן כבר לצפות בהשפעה מובהקת של כ 12מספיק כדי להיות מובהק מבחיה סטטיסטית. לאחר 

₪. 

 ההכסהעל  השפעהה גודל; ולפיכך לגידול בהכסה מעבודה בגודלו דומה קצבאותמ הכסהב קיטוןההכול  בסך -

, הכוללת ההכסה על שההשפעהאף -על. ואיו מובהק סטטיסטית אפס בקירוב הוא המקורות מכל המצטברת

בין העלייה  חיובי פתח פער לאורך זמן כי יכר, סטטיסטית מובהקת איה מההקצאה חודשים 12 או 9 כעבור

ארוך יותר, וכל לבחון אם פער זה בא לידי  . בפרק זמןבהכסה המצטברת מעבודה  לבין הירידה מסך הקצבאות

 ביטוי בעלייה בהכסה הכוללת.

  

 השפעות הטרוגיות  .4

הממצאים מוצגים בלוח  .קבוצות אוכלוסייה שוותשל משתי התוצאה שדוו בסעיף הקודם לפי  יתוחבסעיף זה מוצג 

היתוח מתמקד . חודשים 9על פי  מצטברותעבור השפעות   5ובלוח , חודשים ממועד ההקצאה 9עבור השפעה לאחר  4

  .קבוצות-מתחים תוצאות עבור תתכאשר חודשים עקב מגבלות של גודל מדגם  9במדגם עם אופק של 

(עלייה  חזקה יותר בקרב יהודים וגברים, בהשוואה לערבים ושים, בהתאמה התעסוקהמיתוח זה עולה כי ההשפעה על 

קודות אחוז, או גידול  4-בהשוואה ל –יחסית לקבוצת הביקורת  30-35%-גידול של כ –קודות אחוז בתעסוקה  5-של כ

קודות  3-איו מובהק אך חיובי (כ למעשה, עבור ערבים ושים, האפקט האמד במדגם זה. בכלל המדגם), %23בשיעור 

בהשוואה  )₪ 210-של כ תוספת( בקרב גברים ויהודיםחזקה יותר  מעבודה הכסהההשפעה על בדומה לכך,  5אחוז).

מבחית ההשפעה המצטברת, מספר חודשי התעסוקה . )₪ 153ובהשוואה להשפעה בקרב כלל המדגם (, לקבוצה המשלימה

, כאשר ההשפעות על חודשי עבודה והכסות מצטברות מעבודה מתקבלת תמוה עקבית –וההכסה המצטברת מעבודה 

  .גדולות יותר ליהודים וגברים

קודות אחוז) בהשוואה  9חלה ירידה גבוהה במקצת בקרב הערבים ( ,הכסה הבטחתמבחית שיעור מקבלי קצבת 

קודות אחוז) ובקרב  7קודות אחוז) יחסית לשים ( 11(ירידה חזקה יותר בקרב גברים וקודות אחוז),   8ליהודים (

קודות אחוז  7-) בהשוואה למבוגרים יותר (ירידה של כ45קודות אחוז עבור פרטים מתחת לגיל  11-צעירים (ירידה של כ

מבחיה  ומעלה). הפערים בין הקבוצות אים מאוד גדולים אך הם רשמים הן מבחיה אבסולוטית והן 45עבור פרטים בגיל 

במקרה גם גברים. וירידה חזקה יותר בקרב יהודים,  , אמדתמבחית גובה ההכסה החודשית הובעת מקצבה זו. יחסית

  זה התמוה עקבית עבור הכסה מצטברת, גם באופן אבסולוטי וגם יחסית לקבוצת הביקורת.

-רק בקרב גברים ובמידת על שיעור המקבלים וגובה הקצבה יתן לזהות השפעה מובהקת, וחיובית ,כותה קצבתאשר ל

ה שאיה מובהקת על שיעור ממצא זה עקבי עם ההשפע. ; ובאופן מצטבר בקרב גברים בלבדמה גם בקרב מבוגרים

, וההשפעה המוגבלת על הכסה מהקצבה; ועם התמוה המתקבלת חודשים 9עם אופק של  המקבלים בקרב כלל המדגם

                                                            
מצומצם. לכן, יתכן כי וכל להגיע בהמשך לאפקט שמובהק סטטיסטי כאשר תח  קשה יותר לאתר אפקטים קטים כאשר המדגם 5 

  .2019תוי שכר משת  קבלתהתוצאות על בסיס מדגם גדול יותר לאחר  את
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החודש החמישי ואילך ממועד ההקצאה, ובאופן ההשפעה על משתה תוצאה זה מסתמת רק החל מ , לפיה7-6מתרשימים 

  חלש והדרגתי בלבד.

-, ו-180( היא בקרב שים וצעירים ,חודשים 9-, הירידה החזקה ביותר, עבור תוצאות בהקצבאות מכל הכסהמבחית 

יהודים ובעלי מגבלה ום, בקרב שי –חודשים 9על פי ; ובאופן מצטבר בכלל המדגם) -100-, בהתאמה, בהשוואה ל-130

   .בכלל המדגם) -830-, בהתאמה, בהשוואה ל-1000-, ו-1310, -960בריאותית לפי דיווח עצמי (

אים מתייצבים, אים מקבלים קצבאות ואים משתה וסף המסביר את התמוה הכללית מתייחס לשיעור הפרטים אשר 

  העלייה בסטטוס היה גבוהה יותר בקרב ערבים ושים.. מופיעים בקבצי של שכירים בביטוח לאומי

איה שוה באופן מובהק בהשוואה לקבוצת הביקורת  –חודשים ובאופן מצטבר  9עבור  – המקורות מכל הכסהלבסוף, 

  ).10%מובהקות של על באף אחד מהחתכים (להוציא הבדל קטן בקרב גברים ב



Figure 1: Appearance in IES or in Rehab centers
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Figure 2: Employment
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Figure 3: Monthly earnings
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Figure 4: Guaranteed Income support: sample 9
A. Receives (=1)
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B. Monthly Payments (NIS)
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Figure 5: Guaranteed Income support: sample 18
A. Receives (=1)

B. Monthly payments (NIS)
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Figure 6: Disability benefit: sample 9
A. Receives (=1)
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B. Monthly payments (NIS)
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Figure 7: Disability benefit: sample 18
A. Receives (=1)

B. Monthly payments (NIS)
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Figure 8: Total benefits (GIS, UIB & Disabil.)
A. Receives any (=1)

B. Monthly payments (NIS)

Figure 9: Total income (all sources)
A. Sample 9

B. Sample 12
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Figure 10: Not-appearing, not-working, not-receiving benefits

Figure 11: Cumulative income from:
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לוח 1. מבחני איזון – למדגם עם וותק 9 חודשים או יותר, מיום ההקצאה
ממוצע 
קבוצת 
הפרשהטיפול

ממוצע 
קבוצת 
הפרשהטיפול

(1)(2)(1)(2)

0.280.023מועסק0.395-0.013ערבי
(017.)(449.)בחודשים [12- , 1-](014.)(489.)

0.3120.02מועסק0.491-0.006אישה
(016.)(463.)בחודשים [13-, 24-](019.)(50.)

0.3170.016מועסק0.058-0.008חרדי
(016.)(465.)בחודשים [25-, 36-](009.)(234.)

**1.3870.219מספר חודשי עבודה0.0280.004יוצא אתיופיה
(097.)(2.868)בחודשים [13-, 24-](005.)(165.)

1.839-0.009מספר חודשי עבודה**0.364-0.037נשוי
(129.)(3.463)בחודשים [13-, 24-](016.)(481.)

2.0170.064מספר חודשי עבודה2.6270.027מספר ילדים
(132.)(3.708)בחודשים [25-, 36-](081.)(2.735)

3320246.805הכנסה מעבודה0.1310.018אם חד הורית
(340.440)(8983.0)בחודשים [12- , 1-](012.)(337.)

584249.524הכנסה מעבודה0.1540.002עולה חדש
(508.189)(15080.0)בחודשים [13-, 24-](011.)(361.)

7262-24.588הכנסה מעבודה0.865-0.012מגבלה בריאותית
(637.032)(18670.0)בחודשים [25-, 36-](012.)(342.)(דיווח עצמי)

**0.940.022קבלת הבטחת הכנסה44.378-0.284גיל
(011.)(238.)בחודשים [12- , 1-](254.)(9.889)

0.8190.011קבלת הבטחת הכנסה0.275-0.003השכלה יסודית ומטה
(014.)(385.)בחודשים [13-, 24-](017.)(446.)

0.7480.01קבלת הבטחת הכנסה0.0910.001 במעגלי תעסוקה
(014.)(434.)בחודשים [25-, 36-](003.)(288.)קבוצת טיפול

9.4170.151מס’ חודשים בה”ה0.2930 במעגלי תעסוקה
(146.)(3.836)בחודשים [12- , 1-](0.00)(455.)קבוצת ביקורת

8.4190.203מס’ חודשים בה”ה
(152.)(4.778)בחודשים [13-, 24-]

7.673-0.041מס’ חודשים בה”ה
(167.)(5.175)בחודשים [25-, 36-]

15973406.931הכנסה מקצבת ה"ה
(401.705)(9657.0)בחודשים [12- , 1-]

14575544.578הכנסה מקצבת ה"ה
(401.788)(10646.0)בחודשים [13-, 24-]

13242157.69הכנסה מקצבת ה"ה

(407.337)(10891.0)בחודשים [25-, 36-]

p-value0.57 להשפעת כלל המאפיינים על
ההסתברות להיות מוקצה לקבוצת הטיפול

סך הכלקבוצת טיפול
22863324מספר תצפיות



9 ו-12 חודשים מהקצאה לוח 2: תוצאות,

12 חודשים12 חודשים9 חודשיםוותק המדגם
12 חודשים9 חודשים9 חודשיםמועד מדידת התוצאות יחסית

(3)(2)(1)למועד הקצאה

***0.073-**0.062-***0.068-התייצבות בשירות
(0.027)(025.)(021.)התעסוקה

0.6260.6460.610או במרכז השיקום

**0.040**0.038***0.040תעסוקה
(.014)(.016)(0.016)
0.1670.1560.163

**134.362***147.335***152.709הכנסה חודשית מעבודה
(52.624)(50.314)(66.323)
559.631501.969578.376

*0.023*0.021**0.023שכר מעל לחציון (2200 ₪)
(0.012)(01.)(01.)של התפלגות השכר במועד ההקצאה

0.1040.0960.106

0.0070.009*0.014שכר מעל לאחוזון 75 (4100 ₪)
(0.009)(008.)(008.)של התפלגות השכר במועד ההקצאה

0.0490.0490.058

***0.079-***0.078-***0.083-מקבל\ת הבטחת הכנסה
(.018)(.021)(0.019)
0.6350.6530.627

***152.800-***157.277-***169.035-הכנסה חודשית מהבטחת הכנסה
(31.745)(35.442)(32.359)
1081.9321110.7921063.611

**0.0130.0170.026מקבל\ת קצבת נכות
(.01)(.011)(0.012)
0.1260.1220.133

**101.162**75.810*60.207הכנסה חודשית מקצבת נכות
(33.354)(38.283)(42.475)
368.996361.198401.775

***0.051-***0.068-***0.072-מקבל\ת קצבה כלשהי
(.018)(.019)(0.019)
0.7450.7650.743

45.604-*77.720-***102.850-הכנסה חודשית מקצבאות
(40.410)(41.201)(38.734) (ה"ה, אבטלה, נכות)

1452.1481473.5181465.386

**0.039**0.028***0.034ללא-התייצבות, שכר או קצבה
(.011)(.013)(0.015)
0.1040.0960.103

49.85969.61588.758סך הכל הכנסה מכל המקורות
(54.385)(53.018)(65.115)
2011.7791975.4872043.762

332425072507מספר תצפיות



לוח 3: תוצאות מצטברות, 9 ו-12 חודשים מהקצאה

12 חודשיםחודשים 12חודשים 9וותק המדגם
12 חודשיםחודשים 9חודשים 9מועד מדידת התוצאות יחסית

(3)(2)(1)למועד הקצאה

**0.328**0.214***0.264מספר חודשי עבודה
(0.131)(095.)(085.)מצטברים

1.351.2531.745

***1,302.222***835.831**915.380הכנסה מצטברת מעבודה
(359.26)(323.56)(454.738)
4272.8793729.0235389.327

***1481.134-***1018.333-***1104.157-הכנסה מצטברת מקצבת
(351.534)(269.91)(246.25)הבטחת הכנסה

11918.75312224.56315458.096

*224.193334.278606.636הכנסה מצטברת מקצבת
(352.175)(253.55)(231.8)נכות

2748.4412541.8213710.836

**833.161-**656.189-***834.035-הכנסה מצטברת מכל
(410.624)(322.4)(309.61)הקצבאות

14696.11114799.98119203.127

81.344179.642469.062הכנסה מצטברת מכל
(446.397)(336.71)(364.08)המקורות

18968.9918529.00424592.453

332425072507מספר תצפיות



מדגם עם ותק 9, 9 חודשים מהקצאה לפי קבוצה, תוצאות, :4 לוח

קבוצה
45+45>עםנשיםגבריםערביםיהודים

(1)(2)(3)(4)(5)(7)(8)

***0.033-0.098-***0.075-**0.066-**0.060-0.066-**0.068-התייצבות בשירות
(0.029)(0.033)(0.021)(0.031)(0.026)(0.038)(0.028)התעסוקה

0.6570.5770.6160.6370.6470.5750.673או במרכז השיקום

**0.039*0.040***0.0300.038***0.0320.052***0.051תעסוקה
(0.018)(0.022)(0.019)(0.022)(0.014)(0.023)(0.018)
0.1710.1610.1430.1900.1470.1920.144

*132.328**183.295***167.484*109.848***68.927216.575***213.403הכנסה חודשית מעבודה
(64.239)(83.178)(81.987)(64.961)(48.052)(82.198)(78.902)
574.857546.479593.987525.142460.867629.198497.147

**0.0130.031**0.0110.025**0.0190.034**0.029שכר מעל לחציון
(0.014)(0.017)(0.010)(0.016)(0.015)(0.016)(0.014)של התפלגות השכר

0.1110.0990.1050.1040.0880.1300.082במועד ההקצאה

0.0160.015***0.0060.019**0.0030.026*0.022שכר מעל לאחוזון 75
(0.011)(0.013)(0.007)(0.009)(0.013)(0.011)(0.011)של התפלגות השכר

0.0520.0470.0610.0360.0360.0550.044במועד ההקצאה

***0.070-***0.105-***0.081-***0.065-***0.108-***0.086-***0.075-מקבל\ת הבטחת הכנסה
(0.024)(0.029)(0.026)(0.024)(0.020)(0.026)(0.025)
0.6590.6080.6100.6600.6420.6110.656

***184.496-***165.301-***173.149-***151.440-***194.115-***130.232-***184.676-הכנסה חודשית
(42.167)(45.261)(35.437)(46.585)(41.401)(49.631)(40.962)מהבטחת הכנסה

1182.261935.888940.7771223.6281092.724994.8121160.181

0.0140.0120.0090.018-**0.0160.0120.040מקבל\ת קצבת נכות
(0.015)(0.018)(0.016)(0.015)(0.012)(0.016)(0.017)
0.1400.1020.1220.1310.1420.1090.142

*31.17062.42737.48689.685-***72.59557.591156.674הכנסה חודשית
(48.276)(58.511)(38.610)(44.189)(56.216)(58.975)(48.374)מקצבת נכות

397.325310.127385.648352.280412.964359.689377.355

**0.053-***0.095-***0.072-***0.070-***0.078-**0.074-**0.062-מקבל\ת קצבה כלשהי
(0.025)(0.029)(0.028)(0.022)(0.019)(0.025)(0.023)
0.7820.6950.7270.7640.7660.7130.775

87.259-**126.927-**105.924-***64.091-30.263-177.713-*105.649-הכנסה חודשית
(54.984)(63.541)(44.701)(49.664)(66.930)(68.610)(54.605)מקצבאות (ה"ה, אבטלה,

1579.5861249.0301326.4251578.3541507.0781354.5011539.854נכות)

**0.035**0.035***0.034***0.0150.055**0.0220.039ללא-התייצבות,
(0.016)(0.017)(0.012)(0.016)(0.018)(0.018)(0.016)שכר או קצבה

0.0810.1390.1240.0840.0970.1230.087

67.86561.56056.36845.068-*107.7544.836186.312סך הכל הכנסה
(82.410)(90.849)(50.937)(69.598)(95.538)(78.746)(67.715)מכל המקורות

2154.4431795.5091920.4132103.4971967.9451983.6992037.001

1853130116811634289015521758מספר תצפיות

גילמגבלה בריאותית מגדרלאום



9 חודשים מהקצאה ,9 מדגם עם ותק תוצאות מצטברות, :5 לוח

מגדרלאוםקבוצה
+4545>עםנשיםגבריםערביםיהודים

(1)(2)(3)(4)(5)(7)(8)

**0.285*0.280***0.2200.331***0.1890.312**0.283מספר חודשי עבודה
(0.112)(0.155)(0.084)(0.144)(0.116)(0.121)(0.126)מצטברים

1.4261.2811.1171.5831.1281.6211.105

*959.005*1,068.273***1,309.083*902.758*409.0831,049.368**1,206.726הכנסה מצטברת מעבודה
(512.039)(462.157)(546.609)(518.901)(308.873)(595.604)(547.404)
4553.4703983.2114448.4674096.6173346.9264962.8793653.134

***1297.051-***900.122-***1252.492-***1145.529-***1133.081-**844.811-***1244.470-הכנסה מצטברת מקצבת
(341.487)(319.064)(259.872)(387.744)(300.266)(362.241)(326.580)הבטחת הכנסה

12901.82710426.34810370.10113473.35112142.15810987.97412754.762

174.182220.899-5.415470.922-*248.030259.892733.410הכנסה מצטברת מקצבת
(329.156)(385.251)(267.109)(303.629)(392.206)(408.112)(319.054)נכות

3012.5522196.0262976.6362519.3703062.6882733.4342761.920

*801.519-*838.729-***997.453-***531.903-304.734-1309.560-**961.023-הכנסה מצטברת מכל
(450.852)(431.423)(346.414)(395.228)(464.189)(489.105)(397.214)הקצבאות

15950.69212644.12613382.72016014.54515237.76913748.51415547.228

245.703-122.820744.633-406.802311.630229.544157.485הכנסה מצטברת מכל
(551.110)(591.777)(341.687)(478.295)(570.002)(517.994)(478.954)המקורות

20504.16216627.33617831.18820111.16218584.69518711.39319200.361

1853130116811634289015521758מספר תצפיות

גילמגבלה בריאותית




